รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส]
6 วัน 3 คืน

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
มอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน | IZMAILOVO MARKET | ซาร์กอร์ส |
ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จดั งานที่ใหญ่ท่สี ดุ ในรัสเซีย

ราคาแนะนาเพียง

35,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – ถนนอารบัต
วันที่ 3. มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์
วันที่ 4. สถานีรถไฟใต้ดนิ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตรุ สั แดง
วันที่ 5. VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์
วันที่ 6. ดูไบ - กรุงเทพ
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการ
บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต

03.30 น.

ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 377
* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และ ถึงดูไบ เวลา 06.55 น. *
เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 133
* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.35 น. และ ถึงกรุงมอสโคว์ เวลา 13.50 น.
ถึง สนามบิ น ดามาเดี ย ดาวา กรุ ง มอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐ รัส เซี ย (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 4
ชั่วโมง) ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow
Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทงั้ เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่
สร้างในสมัยสตาลิน นาท่านสูถ่ นนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทัง้ ย่าน
การค้า แหล่งรวมวัยรุน่ ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปิ นมานั่งวาดรู ปเหมือน รู ปล้อเลียน และ
ศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า

07.15 น.
09.15 น.
13.45 น.

คา่
่ ัก
ทีพ

วันที่ 3
เช้า

2

มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้ งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่เมืองซาร์ก อร์ส (Zagorsk) เมืองนี เ้ ปรีย บเสมื อนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เ ป็ นที่ ต ั้ง
ของศาสนสถานที่ ใหญ่ ที่ ส ุด และเก่ าแก่ที่ ส ุด ในคริส ต์ศ ตวรรษที่ 14-17 เป็ น ที่ แ สวงบุญ ที่ ศ ักดิ์สิ ท ธิ์ ข อง
ประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์
ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายใน
ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของ
ท่าน ประชาชนที่ ศ รัทธาจะเดิ นทางมาสักการะด้วยการจูบ ฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัม ชัญ ( Assumption
Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585
เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรสั วิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5
ชัน้ โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสาหรับประกอบ
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พิ ธีของพระสัง ฆราชและที่ สาหรับ นัก ร้องนาสวด หอระฆัง สร้างในสมัย ของพระนางแคทเธอรีนมหาราช
ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จตั รุ สั วิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สงู กว่า ชมบ่ อน้าศั กดิ์สิทธิ์ (Chapel
Over the Well) ที่ซึมขึน้ มาเองตามธรรมชาติ

กลางวัน
บ่าย

คา่

่ ัก
ทีพ

วันที่ 4

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางกลับมอสโคว์ จากนัน้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์
โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลกู ดก ซึ่ง มีใ ห้เ ลือกมากมายหลายแบบ จากนั้น นาท่านสู่ IZMAILOVO MARKET
ตลาดที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองนานาชนิ ด ในราคาที่ ถูกที่ สดุ อาทิ เช่น
นาฬิการัสเซี ย, ตุ๊กตาแม่ลกู ดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่, อาพัน, ของที่ ระลึกต่างๆ และ
อื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ท้ ี่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ
รวมทัง้ มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชี พ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2
ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนีย้ งั มีบริการถ่ ายรูปกับสัตว์ตา่ งๆ และมีของ
ที่ระลึกด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครัง้ การงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท***
เข้าสูท่ ี่พกั IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า

สถานีรถไฟใต้ดน
ิ - พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

3

รัสเซีย [มอสโคว์-ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน BY EK

[GQ3DME-EK014]

นาท่านเที่ยวชมกรุงมอสโคว์ โดยการใช้รถไฟใต้ดิน นาท่านชมสถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ ถื อได้ว่ามี
ความสวยงามมากที่สดุ ในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงาม
ของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจดุ เริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึน้ มาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปั ตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานีนนั้ เป็ นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะ
ที่ สร้างขึน้ เพื่ อระลึก ถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่ง จะสื่อออกมาในรู ปของงานปั้ น รู ป หล่อ ภาพสลัก นูนต่ า
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก นาท่านเข้าสูภ่ ายในรัว้ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทกุ พระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รบั รองแขกระดับประมุขของประเทศ นาท่านสู่จัตรุ สั วิหาร ถ่ายรู ปกับ
โบสถ์อสั สัม ชัญ โบสถ์อนั นันซิ เอชั่น โบสถ์อาร์ค แอนเจลไมเคิล หอระฆัง อีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อัสสัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่น การประกอบพิ ธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้า
ซาร์ทกุ พระองค์จากนัน้ ชมระฆังพระเจ้าซารสร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่
ที่สดุ ในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิ ดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระ
เจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปื นใหญ่ที่สดุ ในโลกที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์นา้ หนัก 40 ตัน
(หากมีพธิ ีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นาเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์อาร์
เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ของรัสเซี ยเพื่ อเป็ นที่ เก็บสะสมของเจ้าชายมัส
โควี่ ในช่ ว งคริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 14-15 ปั จ จุ บั น เป็ นสถานที่ เ ก็ บ สะสมของมี ค่ า ที่ ดี ที่ ส ุ ด ของรัส เซี ย จาก
คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่ วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 20 พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็ นหนึ่ ง ในสามพิ พิ ธภัณฑ์ที่เก็ บ
รวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่องั กฤษ และ อิหร่าน

กลางวัน
บ่าย

4

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่ เป็ นเวที ของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์
ของรัสเซียไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษ
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วันที่ 5
เช้า

กลางวัน
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ที่ 17 ปั จจุบันสถานที่ แห่งนี ใ้ ช้จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วัน ชาติ วันแรงงาน และวัน ที่
ระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตรุ สั แดงเป็ นที่ตงั้ ของกลุม่ สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่
วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสนั สวยงามสดใส สร้างด้วย
ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตัง้ อยู่บนป้อมสปาส
สกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ ทามาจากทับทิ ม นา้ หนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สต์
นามาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุ ม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่
เก่าแก่ของเมือง สร้างในปี ค.ศ.1895 จาหน่ายสินค้าจาพวกแบรนด์เนม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง นา้ หอม และ
ราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยู่บน
แท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
่ี ัก โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า
เข้าสู่ทพ

VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ อาณาจักร VDNKh Expo Park หรือ Exhibition of Achievements of National
Economy หรือในชื่อภาษารั สเซียว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็ น
สถานที่ จัดงานที่ ใหญ่ ที่ส ุดในรัส เซี ย ภายในพื ้นที่ เกื อบ 1,500 ไร่ ที่ นีม้ ีทั้ง พิ พิธภัณ ฑ์ อาคารจัดงานแสดง
สวนหย่อม สวนสัตว์ขนาดย่อม สวนสาธารณะและพื น้ ที่ พักผ่อนหย่อนใจ ในช่วงฤดูรอ้ นที่ นี่จะเป็ นพื น้ ที่ สี
เขียวที่ มีนา้ พุสวยงาม มีสวน Ostankino ที่ ร่มรื่นเหมาะแก่การเดินเล่น เมื่อเข้าถึงฤดูหนาว พื น้ ที่ นา้ พุและ
สวนดอกไม้จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็ นลานเสก็ต ขนาดใหญ่ ที่สดุ ในยุโรป และยังเป็ นที่ ตงั้ ของพิพิธภัณฑ์
อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) (ไม่รวมค่าเข้าชม) การจัดแสดงเกี่ ยวกับอวกาศ
ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ ดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ จะจัดแสดงเกี่ ยวกับอวกาศ จักรวาล
ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ ยวข้องกับอวกาศของรัสเซี ย พร้อมด้วยประวัติศาสตร์และการ
พัฒนาของการเดินทางขึน้ สู่อวกาศและดวงจันทร์ตงั้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบัน สิ่งจัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ก้อนหินจากดวงจันทร์ ชุดอวกาศ ชิน้ ส่วนยานอวกาศ รวมทัง้ สุนขั ที่เคยขึน้ ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็ นมหาวิหารโดมทอง
ที่ใหญ่ที่สดุ ในรัสเซีย สร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้า
ซาร์อเล็ก ซานเดอร์ที่ 1 ใช้เ วลาก่ อสร้างนานถึ ง 45 ปี ได้เ วลาอัน สมควรเดิ น ทางสู่ BELAYA DACHA
OUTLET มี เ วลาท่ านได้อิส ระช้อปปิ ้ ง สิ น ค้าแบรนดเนมมากมาย อาทิ เช่ น SUPERDRY ,ADIDAS ,
CAMPER , BOSS ,MICHAEL KORS ,REEBOK, CALVIN KLEIN, MANGO , TOMMY HILFIGER ,
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คา่
18.00 น.
23.50 น.

VANS , HELLY HANSEN , GUESS, NIKE , BENETTON ฯลฯ
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบิน EK 132
** คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 23.20 น. และถึงดูไบ เวลา 05.35 น. *

วันที่ 6

ดูไบ - กรุ งเทพ

06.15 น.
09.30 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ถึงสนามบินดูไบ นาท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372
* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. *
* คณะเดินทางวันที่ 16 – 21 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. *
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

18.40 น.

***************************************************************************************************************************** ***********************

ราคาแนะนาเพียง
รัสเซีย (มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส) 6 วัน 3 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

06 – 11 ก.พ. 63
03 – 08 เม.ย. 63
21 – 26 เม.ย. 63
12 – 17 พ.ค. 63
26 – 31 พ.ค. 63
16 – 21 มิ.ย. 63

35,900.46,900.41,900.39,900.39,900.39,900.-

35,900.46,900.41,900.39,900.39,900.39,900.-

35,900.46,900.41,900.39,900.39,900.39,900.-

17,200.24,200.23,200.21,200.21,200.21,200.-

3,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทาวีซา่ รัสเซีย
***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล***
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2.
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
4.
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่อ งเที่ ยวในระยะเวลาเกิน กว่ า 4-5 ชั่ว โมงติดต่ อกัน ท่ านและครอบครัว ต้อ งให้การดูแ ลสมาชิ กภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี ้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้า ท่า นใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรับ ครอบคลุ มเรื่อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม
1.
2.
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ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
ค่านา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
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3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (20 ยูเอสดอลลาร์)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 ยูเอสดอลลาร์)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน
่ ่ังบนเครื่องบิน
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่า นไม่ สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รียกเก็บ ค่าใช้จ่า ย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ี มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ า นจะต้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไ ม่ สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

รัสเซีย [มอสโคว์-ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน BY EK

[GQ3DME-EK014]

่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ กั
ข้อมูลเพิม
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพัก แบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
3.
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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